
Touquinhas 
para boneca



TOUQUINHAS PARA BONECA 
NINA

POR STELLA CAMEROTTI DO @DOLLMODELISTA  PARA ATELIÊ PINGOUIN

MATERIAL  
Fios: Nina, 1 nov. (40g) e Pingouim 1000, 
1 nov. nas cores que você desejar.
Ag. de crochê nº 2,5 e nº 3; ag. de tapeça-
ria para os acabamentos; 2 botões pretos; 
ag. e linha de costura; tesoura. 

PONTOS E ABREVIAÇÕES 
UTILIZADAS
nov. = novelo(s); p. = ponto(s); ag. = 
agulha(s); carr. = carreira(s); j.= junto(s); 
aum. = aumento; dim. = diminuição; trab. = 
trabalhe; rep. = repita; Graf. = gráfico; corr. 
= correntinha; p.bx. = ponto baixíssimo; p.b. 
= ponto baixo; p.a.. = ponto alto.

Confira a seguir, o passo a passo de uma mini touquinha feita toda em crochê 
para bonecas! A artesã Stella Camerotti do @dollmodelista criou essa receita 

exclusiva para o ateliê Pingouin com 4 variações para você escolher  
qual fazer, ou fazer TODAS!

Ah! E se você é iniciante na técnica do crochê, confira no nosso canal no Youtu-
be @fiospingouin, alguns vídeos tutoriais de como fazer os pontos.

Feito por Doll Modelista, Feito com AMOR, Feito com Pingouin

1 nov. 40 g 2,5 / 3 mm



FEITO COM NINA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
- Para fazer sua touquinha você pode escolher entre as mais de 60 cores 
da lã NINA! Para as touquinhas das imagens cedidas pela artesã Stella 
Camerotti ela utilizou as cores de NINA 40g: crepe (1089); rost mix 
(6310); navegante (8030); sonho (377); fiesta (2378); turquesa (508); aru-
ba (590); branco (002); nínive (701); brotinho (7644); fascinação (4323); 
imperial (4406); cru (0004); melão suave (4220); solar (5245); flora 
(8650).

- Para bordar o nariz e bigode use o fio PINGOUIN 1000: preto (0100) e 
fucsia (0327)

TOUQUINHA DE URSO

EXECUÇÃO 

TOUQUINHA
- O trabalho é realizado em carr. circulares e aumento numérico iniciando 
pelo topo da touquinha
- Utilizando a ag. nº 3 e o fio Nina, faça 6 corr. e feche com p.bx. formando 
um anel.
OBS.: Iniciar todas as carr. com 2corr. para dar altura ao p.a. Finalizar as 
carr. com p.bx.
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1º carr.: Trab. 12 p.a. dentro do anel.
2º carr.: Realizar 12 aum. Trab. 2 p.a. em cada p.a. da carr. anterior. (Total 
de 24p.). 
3ª carr.: Realizar 12 aum.Trab.1 pa. no 1º p. da carr. e 2 p.a.  no 2º p. da 
carr. (p. de aumento). Rep. essa sequência até o final da carr. (Total de 
36p.)
4ª carr.: Realizar 12 aum. Trab. no 1º e 2º p. da carr.  1 p. a. em cada p.; no 
3º p. da carr. faça 2 pa. (ponto de aumento). Rep. essa sequência até o final 
da carr. (Total de 48p.)
5ª carr.: Realizar 12 aum. Trab. no 1º, 2º e 3º p. da carr.  1 p. a. em cada p.; 
no 4º ponto da carr. faça 2 pa.  (ponto de aumento). Rep. essa sequência 
até o final da carr. (Total de 60p.)
6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º carr.: Trab. 60 p.a.

FOCINHO
- O trabalho é realizado em formato oval
- Utilizando a ag. nº 2,5 e o fio Nina faça 5 corr. mais 2 corr. para dar altura 
ao p.a.
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1º carr.: Trab. 4 p.a.; na 5º corr. trab. 4 p.a para formar a curva; trab. 3 p.a. 
no lado oposto da corr.; trab. 3 p.a. na corr. seguinte para formar a outra 
curva. Fechar a carr. com p.bx.
2º carr.: Trab. 2 corr. para dar altura ao p.a.; trab. 2 p.a, sobre o 1º p.a.; 
trab. 3 p.a.; trab. 2 p.a. sobre cada p.a. para formar a curva; trab. 3 p.a.; 
trab. 2 p.a. sobre cada p.a. para formar a curva. Fechar a carr. com p.bx. 
3º carr.: Trab. 22 p.b. em toda a volta. Fechar a carr. com p.bx
- Arrematar deixando 30cm de fio para pregar o focinho na touquinha.
 
ORELHAS
- Fazer 2 orelhas.
- O trabalho é realizado em carr. circulares e aumento numérico iniciando 
pelo centro.
OBS.: Iniciar as carr. com 2 corr. para dar altura ao p.a. ou 1 corr. para dar 
altura ao p.b. Finalizar as carr. com p.bx. 
- Utilizando a ag. nº 2,5 e o fio Nina faça 5 corr. e feche com p.bx. formando 
um anel.
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1º carr.: Trab. 10 p.a. dentro do anel.
2º carr.: Realizar 10 aum. Trab. 2 p.a. em cada p.a. da carr. anterior. (Total 
de 20 p.a.).
3º carr.: Trab. 20 p.b.
4º carr.: Realizar 10 dim. Trab. 1 p. b. e pular o p. seguinte; rep. essa sequ-
ência até o final da carr. (Total de 10 p.b.).
5º carr.: Realizar 5 dim. Trab. 1 p. b. e pular o p. seguinte; rep. essa sequên-
cia até o final da carr. (Total de 5 p.b.).
- Arrematar deixando 30cm de fio para pregar as orelhas na touquinha

MONTAGEM
- Pregar as orelhas no topo da touquinha
- Bordar o focinho com o fio Pingouin 1000 seguindo o gráfico a seguir e 
pregá-lo na frente da touquinha
- Pregar os botões para formar os olhos.
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TOUQUINHA DE GATO 

EXECUÇÃO 

TOUQUINHA

- O trabalho é realizado em carr. circulares e aumento numérico iniciando 
pelo topo da touquinha como gráfico da touquinha urso acima.
- Utilizando a ag. nº 3 e o fio Nina faça 6 corr. e feche com p.bx. formando 
um anel.
OBS.: Iniciar todas as carr. com 2corr. para dar altura ao p.a. Finalizar as 
carr. com p.bx.

1º carr.: Trab. 12 p.a. dentro do anel.
2º carr.: Realizar 12 aum. Trab. 2 p.a. em cada p.a. da carr. anterior. (Total 
de 24p.). 
3ª carr.: Realizar 12 aum.Trab.1 pa. no 1º p. da carr. e 2 p.a.  no 2º p. da 
carr. (p. de aumento). Rep. essa sequência até o final da carr. (Total de 
36p.)
4ª carr.: Realizar 12 aum. Trab. no 1º e 2º p. da carr.  1 p. a. em cada p.; no 
3º p. da carr. faça 2 pa. (ponto de aumento). Rep. essa sequência até o final 
da carr. (Total de 48p.)
5ª carr.: Realizar 12 aum. Trab. no 1º, 2º  e 3º p. da carr.  1 p. a. em cada p.; 
no 4º ponto da carr. faça 2 pa.  (ponto de aumento). Rep. essa sequência 
até o final da carr. (Total de 60p.)
6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º carr.: Trab. 60 p.a.

ORELHAS
- Fazer 2 orelhas.
- O trabalho é realizado em carr. circulares e aumento numérico iniciando 
pelo topo como gráfico abaixo.
OBS.: Utilize o marcador para destacar o início das carr.
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1º carr.: Utilizando a ag. nº 2,5 e o fio Nina, trab. 5 p.b. dentro do anel 
mágico
2º carr.: Realizar 5 aum. Trab. 2 p.b. em cada p.b. da carr. anterior. (Total 
de 10 p.b.).
3º carr.: Trab. 10 p.b.
4º carr.: Realizar 5 aum. Trab.1 p.b.. no 1º p. da carr. e 2 p.b.  no 2º p. da 
carr. (p. de aumento). Rep. essa sequência até o final da carr. (Total de 15 
p.).
5º carr.: Trab. 15 p.b.
6º carr.: Realizar 5 aum. Trab. no 1º e 2º p. da carr.  1 p. b. em cada p.; no 
3º p. da carr. faça 2 p.b. (ponto de aumento). Rep. essa sequência até o 
final da carr. (Total de 20 p.).
7º carr.: Realizar 5 aum. Trab. no 1º, 2º p. e 3º p. da carr.  1 p. b. em cada p.; 
no 4º p. da carr. faça 2 p.b. (ponto de aumento). Rep. essa sequência até o 
final da carr. (Total de 25 p.).
- Arrematar deixando 30cm de fio para pregar as orelhas na touquinha.
 
MONTAGEM
- Pregar as orelhas no topo na touquinha.
- Bordar o nariz e bigodes na frente da touquinha com o fio Pingouin 1000 
seguindo o gráfico a seguir.
- Pregar os botões para formar os olhos.
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TOUQUINHA DE URSO COM ABOTOAMENTO 
- O trabalho é realizado em carr. circulares e aumento numérico iniciando 
pelo topo da touquinha como gráfico abaixo.
- Utilizando a ag. de crochê nº 3 e a lã Nina, faça 6 corr. e feche com p.bx. 
formando um anel.
OBS.: Iniciar todas as carr. com 2corr. para dar altura ao p.a. Finalizar as 
carr. com p.bx.
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1º carr.: Trab. 12 p.a. dentro do anel.
2º carr.: Realizar 12 aum. Trab. 2 p.a. em cada p.a. da carr. anterior. (Total 
de 24p.). 
3ª carr.: Realizar 12 aum.Trab.1 pa. no 1º p. da carr. e 2 p.a.  no 2º p. da 
carr. (p. de aumento). Rep. essa sequência até o final da carr. (Total de 
36p.)
4ª carr.: Realizar 12 aum. Trab. no 1º e 2º p. da carr.  1 p. a. em cada p; no 
3º p. da carr. faça 2 pa. (ponto de aumento). Rep. essa sequência até o final 
da carr. (Total de 48p.)
5ª carr.: Realizar 12 aum. Trab. no 1º, 2º e 3º p. da carr.  1 p. a. em cada p.; 
no 4º ponto da carr. faça 2 pa.  (ponto de aumento). Rep. essa sequência 
até o final da carr. (Total de 60p.)
6º, 7º, 8º, 9º e 10º carr.: Trab. 60 p.a.

TIRA PARA ABOTOAMENTO
OBS: Deixe cerca de 15cm de fio antes de iniciar as corr. 
- Utilizando a ag. 2,5 e a lã Nina, faça 38 corr.; feche com um p.b. na 30º 
corr.; trab. 60 p.b. contornando a corr. por ambos os lados; 8 p.b. dentro da 
alçinha e termine fechando com 1 p.bx.
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ORELHAS
- Fazer 2 orelhas.
- O trabalho é realizado em carr. circulares e aumento numérico iniciando 
pelo centro como gráfico abaixo.
OBS.: Iniciar as carr. com 2 corr. para dar altura ao p.a. ou 1 corr. para dar 
altura ao p.b. Finalizar as carr. com p.bx. 
Utilizando a ag. de crochê nº 2,5 e a lã Nina, faça 5 corr. e feche com p.bx. 
formando um anel.
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1º carr.: Trab. 10 p.a. dentro do anel.
2º carr.: Realizar 10 aum. Trab. 2 p.a. em cada p.a. da carr. anterior. (Total 
de 20 p.a.).
3º carr.: Trab. 20 p.b.
4º carr.: Realizar 10 dim. Trab. 1 p. b. e pular o p. seguinte; rep. essa sequ-
ência até o final da carr. (Total de 10 p.b.).
5º carr.: Realizar 5 dim. Trab. 1 p. b. e pular o p. seguinte; rep. essa sequên-
cia até o final da carr. (Total de 5 p.b.).
- Arrematar deixando 30cm de fio para pregar as orelhas na touquinha

MONTAGEM
- Pregar as orelhas no topo da touquinha.
- Pregar a tira de abotoamento na lateral direita da touquinha. Pregar 1 
botão na lateral esquerda deixando um espaço de 20cm

TOUQUINHA DE GATO COM ABOTOAMENTO 

EXECUÇÃO 

TOUQUINHA
- o trabalho é realizado em carr. circulares e aumento numérico iniciando 
pelo topo da touquinha como gráfico abaixo.
- Utilizando a ag. nº 3 3 e a lã Nina, faça 6 corr. e feche com p.bx. formando 
um anel.
OBS.: Iniciar todas as carr. com 2corr. para dar altura ao p.a. Finalizar as 
carr. com p.bx.
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1º carr.: Trab. 12 p.a. dentro do anel.
2º carr.: Realizar 12 aum. Trab. 2 p.a. em cada p.a. da carr. anterior. (Total 
de 24p.). 
3ª carr.: Realizar 12 aum.Trab.1 pa. no 1º p. da carr. e 2 p.a.  no 2º p. da 
carr. (p. de aumento). Rep. essa sequência até o final da carr. (Total de 
36p.)
4ª carr.: Realizar 12 aum. Trab. no 1º e 2º p. da carr.  1 p. a. em cada p.; no 
3º p. da carr. faça 2 pa. (ponto de aumento). Rep. essa sequência até o final 
da carr. (Total de 48p.)



5ª carr.: Realizar 12 aum. Trab. no 1º, 2º e 3º p. da carr.  1 p. a. em cada p.; no 
4º ponto da carr. faça 2 pa.  (ponto de aumento). Rep. essa sequência até o 
final da carr. (Total de 60p.)
6º, 7º, 8º, 9º e 10º carr.: Trab. 60 p.a.

TIRA PARA ABOTOAMENTO
OBS: Deixe cerca de 15cm de fio antes de iniciar as corr. 
- Utilizando a ag. de crochê nº2,5 e o fio Nina, faça 38 corr.; feche com um 
p.b. na 30º corr.; trab. 60 p.b. contornando a corr. por ambos os lados; 8 p.b. 
dentro da alcinha e termine fechando com 1 p.bx.
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ORELHAS
- Fazer 2 orelhas.
- O trabalho é realizado em carr. circulares e aumento numérico iniciando 
pelo topo como gráfico abaixo 
OBS. Utilize o marcador para destacar o início das carr.
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1º carr.: Utilizando a ag. nº 2,5 e o fio Nina, trab. 5 p.b. dentro do anel mágico
2º carr.: Realizar 5 aum. Trab. 2 p.b. em cada p.b. da carr. anterior. (Total de 
10 p.b.).
3º carr.: Trab. 10 p.b.
4º carr.: Realizar 5 aum. Trab.1 p.b.. no 1º p. da carr. e 2 p.b.  no 2º p. da carr. 
(p. de aumento). Rep. essa sequência até o final da carr. (Total de 15 p.).
5º carr.: Trab. 15 p.b.
6º carr.: Realizar 5 aum. Trab. no 1º e 2º p. da carr.  1 p. b. em cada p.; no 3º 
p. da carr. faça 2 p.b. (ponto de aumento). Rep. essa sequência até o final da 
carr. (Total de 20 p.).
7º carr.: Realizar 5 aum. Trab. no 1º, 2º p. e 3º p. da carr.  1 p. b. em cada p.; no 
4º p. da carr. faça 2 p.b. (ponto de aumento). Rep. essa sequência até o final 
da carr. (Total de 25 p.).
- Arrematar deixando 30cm de fio para pregar as orelhas na touquinha.

MONTAGEM
- Pregar as orelhas no topo da touquinha.
- Pregar a tira de abotoamento na lateral direita da touquinha. Pregar 1 botão 
na lateral esquerda deixando um espaço de 20cm
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Lavagem manual. Temperatura máxima de 40˚C.
Não lavar em máquina.

Não utilizar alvejantes a base de cloro

.

Não secar em máquinas com tambor rotativo.

Secagem por gotejamento na horizontal à sombra.

Não passar a ferro .

É permitido a limpeza a úmido profissional.
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